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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ می ٢٠

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

  کودک کش آن" تيم ھای مرگ" و "ای.آی.سی"

١٠  
  :آيندۀ القاعده و جانشينی بن الدن: دھم

ھا داريم جرأت ندانسته حرف زدن است، اين مرض که در گذشته ھا فقط به حرف که ما افغان!! يکی از کماالتی 

زدن محدود می شد، با تأسف در مقطع کنونی که که ھر مرزا بنويسی ردای تحليل گر سياسی را بر دوش و عمامۀ 

 بيچاره ،نويسندگی را بر سر گذاشته است، چنان فضائی را به وجود آورده است که با موجوديت  اينھمه سايت

که به اين خواننده نمی داند زودتر چه چيزی را بخواند و مھمتر از آن به کدام ارج و اھميتی قايل شود تا می رسد 

  .بايد باور نمايدرا کدام يکی 

بی خبر " تحليل گران"يکی از اين موارد، طرح آيندۀ القاعده، جانشينی بن الدن و دورنمای کار آنھاست از طرف 

اين نوع تحليل گران که نه خود حتا يک روز سابقۀ مبارزه در يک سازمان و حزب مخفی را . یاز چنين موارد

 نه ھم کتابی در اين ،تا از تجارب مستقيم خود بتوانند آيندۀ يک نھاد را بعد از مرگ رھبری تجربه نموده باشنددارند 

د و از ھمه ند مسؤوالنه به قضيه برخورد نماينزمينه خوانده اند تا حد اقل از تجارب غير مستقيم برخوردار و بتوان

آن ھای مشابه يک ساعت عمر خود را به چگونگی ساختار تشکيالتی القاعده و يا سازمان حيات حتا باالتر در تمام 

اين قماش افراد که برخی از . اختصاص نداده اند، بدون کمترين شرم و حيائی ھر چه در دھنش آمد بيرون می دھند

ه و طبق برنامه ھای امپرياليستی می کوشند تا با تزريق معلومات غلط در رگھای جامعه،  ضمن مخدوش آنھا آگاھان

و مغشوش ساختن ذھن خوانندگان، فھم آنھا را از مبارزۀ تشکيالتی در حد صفر نگھدارند، ھدفی ندارند به جز 

  .خدمت به ارباب امپرياليستی و در ضمن خود را ھمه چيز فھم نشاندادن

اين کمال ما افغانھا، مثل ھميشه از گل و شکوفه گذشته، حاصل خويش را نيز بر مبنای  از مواردی که باز ھم يکی

. بود" آيندۀ القاعده و جانشينی بن الدن"به صورت چرند نامه ھا در اينجا و آنجا نشان داد، بحث روی موضوع 
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 به آن از موضع پخش يک خبر و يک  رسانۀ خبری بی بی سی نيز٢٠١١ می ١٩موضوعی که از امروزيعنی 

  .افواه تماس گرفت

از اھميت آنچه در اين مورد برای يک محقق و برای فردی که در بيان نظرات خويش مسؤوليت احساس می نمايد، 

اذعان به اين حقيقت است که در اين مورد ده ھا نکتۀ مبھمی وجود دارد که اول در قدم بسزائی برخوردار می باشد 

  . بدون داشتن پاسخ روش برای آن سؤاالت، حکم جامع، و مقرون به واقعيتی در زمينه صادر نمودنمی توان

 وجود داشته است و يا خير و در صورت پاسخ منفی فرد مقتول چه "بن الدنی"اگر از ابھام اين که آيا واقعاً تا حاال 

 و بپذيريم که فرد مقتول ھمان بن الدن کسی بوده و چه نقشی در تشکيالت تروريستی القاعده داشته است بگذريم

  :معروف بوده است، باز سؤاالت آتی برای پاسخگوئی مقابل ما قرار می گيرند

 ی مناسبات نھاد ھا-٢ می کرد، أ ساختار تشکيالتی القاعده چه نوع بوده و بن الدن در آن چه رولی را ايف-١

 منابع مالی آنھا – ٣يالت در چه سطحی قرار داشته است، استخباراتی دولتھا به خصوص ايران و پاکستان با آن تشک

 طرز ديد عمومی القاعده در -٤کجا و به صورت عمده کدام افراد، نھاد ھا و دولتھا در اين زمينه نقش برتر داشتند، 

   چگونه است؟مقطع کنونی نسبت به اوضاع خاور ميانه، شما افريقا و جھان

سؤوليت به ارتباط آيندۀ القاعده و جانشينی بن الدن بحث نمائيم، اولتر از ھمه ھرگاه خواسته باشيم در حد انجام م

الزم می افتد تا مطالب و سؤاالتی را که در فوق طرح نموديم با دقت و ھمه جانبه نگری پاسخ بگوئيم بعد از آن 

شايش رمز جانشين القاعده شايد بتوانيم از راه دور خود را به جای اعضای مرکزی القاعده قرار داده و اندکی به ک

  .توفيق بيابيم

قضايای افغانستان " تحليل گران"نھم ادعای واھی يکی از آقبل از آغاز بحث بايد به يک نکته روشنی انداخته شود و 

  . است"جانشينی مال محمد عمر به جای بن الدن" مبنی بر

 مندان اکنون به دربار خاقان ت تمام قدردربکوبيدن که بعد از " مژده"اين نظر که بار اول از طرف فردی به نام 

، نمی دانم بايد آن را نوعی از تبليغ به وش می رساندراعظم يعنی امپرياليزم جنايت گستر امريکا متاع خويش را به ف

ت می تواند از دھن  ھمان حرفھائيست، که فقط با چشم پمالعمر و در نتيجه شخص گوينده دانست و يا اين که ازنفع 

  . برخورد صورت بگيرددانقبل از ھمه باست در ھر صورت چون حرفی است که گفته شده است الزم.  شودبيرون

موده بود و وی را به عنوان عت نيب" مال محمد عمر"خود به " بن الدن"که گويا چون" مژده" خالف تصور آقای

. رد الدن مسأله ای به وجود بياو بنجانشينی" مالعمر"د با موجوديت به رسميت می شناخت لذا نباي" المؤمنينامير"

 منطقی صورت گرفته، فراموش می کند که امارت مال واقعيت چيز ديگريست چه اين تحليل که نمی دانم روی چه

  . عمر چيزی بوده و رھبری القاعده چيز ديگر

ورده بودند، با چشم به عبارت ديگر، ھرگاه بن الدن و القاعده در مجموع به آن امارت که خودشان آن را به وجود آ

 زنھا بايد خوشحال –" امير المؤمنين!!"نظرمی انداختند، ديگر در موجوديت شخص شخيص" مژده"و عالقۀ آقای

باشند که ننگ اطاعت از مالعمر و وی را امير خود شناختن به دامن آنھا نمی چسبد زيرا کلمۀ مؤمنين تنھا ذکور را 

نمی شد تا آنھمه از بن الدن يادآوری صورت گيرد چه ھرچه بود  ضرورت احساس - شامل می شود نه اناث را

  .مالعمر بود و باز ھم مالعمر

نمی داند و يا نمی خواھد بداند که نه تنھا ديروز که مالعمر در قدرت گماشته شده بود و " مژده"نمی دانم اين آقای 

 آن مالی ميھن فروش و احمق نداشتند، بلکه احترامی بهاعتناء و ، آنھا کمترين اعضای القاعده مھمانی بيش نبودند

قندھار اثری، يک عضو عادی " دارالعمارۀ"امروز که ديگر نه از جبروت طالب نشانی باقی مانده و نه ھم از 
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 ھريک ده ھا تا چه رسد به شورای مرکزی آن که القاعده به اصطالح مردم کابل به دھن مالعمر ملی ريزه نمی کند 

 لب فرات، نيل و گنگا برده تشنه بر می گرداند، اين مالی نادان را به رياست خويش انتخاب ھمچو مالعمر را تا

  . نمايند

 که خالف اکثريت آنھا که از آن گذشته، ھيچ کس اگر نداند تمام القاعده به خصوص رھبران آن به نيکوئی می دانند

 مالعمر ھيچ چيزی از خود گرفتندقرار ." آی.اس. آی"بارز شخصيتی از خود ھم داشتند تا مورد توجه حد اقل ت

نداشت تا به چنان مقامی گمارده شود و تنھا چيزی را که صاحب بود، ميزان نا متناھی رقيت و بردگی پاکستان و 

و بادر نظرداشت آن که حداقل بخش از القاعده پاکستان را در . بود که وی را بر رقباء پيشی می بخشيد" آی.اس.آی"

ا باشد آنھم  شان شريک می دانند، آخرين نفری که می تواند شانس انتخاب به چنان موقعيتی را دارکشته شدن رھبر

مطرح بحث قرار " الکشميری" و آخر را دولت پاکستان بزند، می تواندمالعمر در کناردر صورتی که حرف اول

  .گيرد

  :بدين سؤال کمک نمايدبر گرديم به بحث روی نکاتی که آگاھی از آنھا می تواند ما را در پاسخ 

  

  : ساختار تشکيالتی القاعده-١

نکته ای را که در مورد القاعده می توانيم با اطمينان از آن صحبت نمائيم و درواقع فھم ما از آن سازمان عمده ترين 

را می رساند؛ اين است که آن سازمان متشکل از ده ھا سازمان و نھاد تروريستی است که ھريک در کشور خاصی 

عال بوده و به تشکيل القاعده به مثابه پايه و اساسی نظر می انداختند که بستر ھمکاری ھا را در سطح جھانی ف

نکتۀ ديگری که می توان در مورد آنھا نوشت آن است که تمام آن سازمانھا و در کل تمام القاعده  .مساعد می سازد

اختار ھای اقتصادی و دارند ھيچ يک از آنھا با سمظاھر شکلی تمدن غربی در تضاد قرار داشته  ضمن آن که با

نمی توانند ضد ساختار  پذيرش مالکيت خصوصی و کار مزدی  غربی نه تنھا تضادی ندارند، بلکه باجوامع

اين تمام آن مطلبيست که می شود گفت .  اجتماعی نظام سرمايه داری و باالترين شکل آن امپرياليزم باشند-اقتصادی

  :در مورد القاعده می دانيم و اما اين که

نی به اين است، به کمتر اثری برمی خوريم که پاسخ روششده  ساختار تشکيالتی اين نھاد چگونه سازماندھی اصوالً 

  .مناسبت ارائه بدارد

 که مرکزيت قوی و متمرکز با داشتن کميته ھای، نمثالً ما نمی دانيم که آيا ساختار تشکيالتی القاعده بر مبنای داشت

، تشکيالتی و امثال آنھا استوار بود تا به مانند احزاب علنی در جوامع غرب، فردی فرھنگی ، مالی، نظامی- سياسی

 که به اساس ضرورت ھای ن حيثيت رھبر مستقيم آن نھاد را داشته باشد؛ و يا ايوته ھا قرار گرفته در رأس تمام کمي

مبارزۀ مخفی، القاعده از ده ھا ھستۀ مستقل با کمترين تماس با يک ديگر و بدون داشتن يک مرکزيت متمرکز که 

ده بودند که فقدان ھيچ فردی به تنھائی ضربت پذيری آن زياد می باشد قسمی ساختار تشکيالتی شان را به وجود آور

  .نتواند تمام تشکيالت را آسيب برساند

چنين نوعی از تشکيالت ھرچند به نسبت موجوديت مراکز متعدد تصميم گيری و قدرت، در شرايط بحرانی شايد 

ر عين انسجام، نتواند عکس العمل سريع به مانند يک سازمان متمرکزاز خود نشان دھد مگر تجربه ثابت ساخته که د

پراکنده ساختن تشکيالت و آن را به واحد ھای مستقل و متکی به خود تقسيم کردن و در نھايت امر فقط حفظ يک و 

برده کافيست حين ترنگھداشتن، در صد امنيت آن نھاد را ده ھا چند باال زنده يا دو شاخک تماس اصلی و امنيتی را 
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خ را پوشانده و يا تمام آن قسمت را تا تشخيص بعدی از پيکرۀ عمومی پيدايش يک مشکل فقط ھمان درز و يا سورا

  .قطع نمود و متباقی تشکيالت را از آسيب پذيری مصون داشت

ع باال انوا به ھمين سان انواع ديگری از تشکيالتھای مخفی نيز و جود دارند که در خطوط کلی خود بی شباھت به 

  .نيستند

انيم ساختار تشکيالتی القاعده به کدام يک شباھت داشته و چه بسا مختلط از ھر دو با در نظرداشت اين که ما نمی د

نوع باشد نمی توانيم با اطمينان نظر دھيم که از لحاظ تشکيالتی اصوالً آيا فقدان بن الدن ضربت سختی برای آنھا به 

  حساب می آيد و يا خير؟

، را انجام می داددر القاعده داشت، چه وظايف ديگری که  "کارازماتيکی"ما نمی دانيم که بن الدن گذشته از نقش 

  آيا با درنظرداشت وضع صحی نامساعد وی از مدتھا قبل تنھا به ھمان نقش که تذکار يافت، بسنده نکرده بود؟

، به يقين ساير اعضای رھبری به مانند ساختار تشکيالتی متمرکزموجوديت يک ھرگاه چنان بوده باشد، در صورت 

دھند، بدون آن که کمترين خللی در اجرای کار ھای روزمرۀ آنھا در کوتاه مدت به می به کار ھای شان ادامه گذشته 

فقط مشکل زمانی می تواند عرض اندام نمايد که آن خالء کارازماتيک تاثيرات خود را در ساير . وجود بيايد

يم کمکھای مالی و از اين قبيل موارد بخشھای کار به خصوص تقسيم وظايف افراد رھبری، چگونگی حصول و تنظ

به صورت بارز بگذارد، اين ھم در صورتيست که ھمچو نھادی در جريان مبارزات آينده قادر نگردد شخصيت ھای 

  .ديگری با ھمان اتوريتۀ کارازماتيک بيرون بدھد

ھی شده باشد که بدون واما در صورتی که ساختار تشکيالتی القاعده بر مبنای ھسته ھای جداگانه قسمی سازماند

کمترين تماس افقی بين ھسته ھا، ھمه در نھايت به طناب رھبری کارازماتيک بند شده باشند، در آن صورت در 

چنين حاالتی نه تنھا کشته شدن بن الدن تاثير چندانی به کار ھای فعلی و دراز مدت آنھا نخواھد گذاشت، بلکه به 

يک می تواند به خود سری ھا و در نھايت انشعاباتی حتا خونين و خيانت مثابه خطر ھمان فقدان شخصيت کارازمات

  .آلود نيز منجر گردد

  

  : نقش نھاد ھای امنيتی در درون القاعده-٢

با حرکت از اين نکته، که القاعده در کل به مثابه يک سازمان بين المللی بيشتر از آن که متکی به خلق يک کشور و 

در نتيجه اشد، و يا در اساس از منافع خلقھای منطقۀ خاصی دفاع و نمايندگی نمايد ويا خلقھای کشور ھای چندی ب

 از ھمان آغاز ايجاد و حتا قبل از آن بيشتر به مثابه ابزاری در خدمت نھاد ھای تکيه گاه آن فقط خلقھا باشد

ن کشور ھا عرض وجود آای رقبمبارزه عليه  از کشور ھا به منظور ه ایاستخباراتی اين و يا آن کشور و يا مجموع

نموده بود، نخست از ھمه بايد پذيرفت که اين نھاد اگر در آغاز درگيری با امريکا و شرکای آن می توانست تا 

حدودی مصون باشد، در جريان گذشت زمان که از يک سو امپرياليزم جنايت گستر امريکا با قساوت وصف 

تازه از طرف ديگر آنھا نيز به خاطر بقای شان نياز به جذب خون  و  ناپذيری بر آنھا ضربات مرگباری وارد نمود

متعدد ھای ند، اکنون آن مصونيت به حداقل آن کاھش يافته، نھاد ھای استخباراتی کشور در پيکر تشکيالت خود داشت

در اين اواخر  بدون سرنشين امريکائی ت عمليات ھای موفقانۀ طيارا-نه تنھا تا اعماق استخوان آنھا نفوذ نموده اند،

در وزيرستان جنوبی نمايانگر اين حقيقت است که پاکستان و استخبارات نظامی آن کشور ديگر کنترول کامل 

از طريق ايجاد ھسته ھای ای توانسته در آنجا .آی.امنيتی خودرا در آن منطقه از دست داده اندو سی–اطالعاتی 
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 در برخی مواقع به اين امکان ھم دست يافته باشند تا بتوانند  بلکه چه بسا– نمايدنفوذ قابل مالحظه ای اطالعاتی 

  .ايادی خود را در رده ھای باالئی تشکيالت نيز مقرر نمايند

اگر حق " ای.آی.سی"در کنار .  بيشتر قايل شداھميت نھاد استخباراتی  ٦شتر بايد به نقش يدر اين ميان از ھمه ب

انگليس در " ٦. آی.ام "از نقش نبايد  را ناديده بگيريم و يا به ھمان سان عربستان سعودی" المخابرات العامه"نداريم 

. اس"خبارات خارجی روسيهتپاکستان غفلت نمود به ھيچ صورت حق نداريم، به تاثير ونقش اس." آی.اس.آی"معيت 

  .ايران کم بھا داده و غفلت روا داريم" واواک"در کنار " آر.وی

 امريکا و عربستان سعودی به عالوۀ -(ستر نفوذ خاص خويش را داشته و دارند، اين نھاد ھا که ھريک امکان و ب

افغانستان، عربستان سعودی، کشور ھای خليج، برخورداری از حمايت نھاد ھای امنيتی کشور ھای ناتو منھای 

برخورداری از   پاکستان و انگليس ضمن رابطۀ خوب با طالبان و مالعمر،-انگليس و زندانھای بگرام و گوانتانامو

 صد ھا چيچينی به انۀ ھدف منداعزاممک مستقيم به طالب و روسيه با ک ايران از طريق -يک تماس و اعتبار سنتی

می توانند در مقاطع خاص و اضطراری به عالوۀ آن که در جا به جائی افراد نقشی بازی نمايند  ) - جھاد با امريکا

  .بسزائی به عھده بگيرندو ژيک القاعده نيز رول مھم حتا قادر ھستند در چگونگی ادامۀ خط ستراتي

در اين ميان نقش فعلی دولت پاکستان است که از يک طرف طبق گزارشات در سرکوب خونين رھبر آن سازمان 

تا نسبت به اين می نمايد  داشته است و از جانب ديگر منافع امنيتی و حياتی دراز مدت خود آن کشور ايجاب دست

 زيرا خود به خوبی می داند که خالف امريکا وسعودی که به صورت مستقيم ؛ه کم توجھی بروز ندھدابزار ھيچ گون

با در اين امر ھم  -نمی توانند از تحوالت تشکيالتی بھره مند گردند مگر اين که تمام القاعده را تغيير خصلت دھند

 رژيم واليت فقيه و انباز  - به نظر نمی خورد زياد بعيدالقاعده سياسی حاکم بر –نظرداشت پراکماتيسم ايدئولوژيک 

 اند تا از آب گل آلود ماھی دلخواه بگيرند بلکه با موجوديت صد تجنايتکار آن رژيم کرملين، نه تنھا مترصد فرص

 سالح ھائی که در اختيار آن ھا قرار می دھد، وھا چيچينی، ترکمنی، تاجيکی و قرقيزی و پول سرشازر واليت فقيه 

می توانند گوی سبقت را از پاکستان که از يک سو زير فشار متحدين غربی خود قرار دارد و به خاطر آرام در عمل 

ف ديگر نبايد کسی متوجه رساختن آنھا بايد گاھگاھی فرد بيگناھی را از آن ميان به تيغ مرگ امريکا بسپارد و از ط

تی می خواھيم راجع به آيندۀ القاعده و جانشينی بن اين جاست که وق. روابط و کمکھايش به القاعده گردد، بربايند

الدن صحبت نمائيم بايد بکوشيم شناخت خود را از پديده از حد متعارف و بازاری که پاکستان شناسان ادعا می دارند 

  .ژرفتر و عميقتر بسازيم

                          ادامه دارد

  

  


